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EDTTAL Ne

lnterrupção de Trânsito na Rua do Ribeirinho - Cidade de Santa Cruz
Dúlio Gil Alves Freitas, Vereador da Câmara Municipal de Santa Cruz, torna público que, por motivos da
retirada de uma antena de comunicações de grande porte, localizada no topo do edifício que alberga a
Policia de Segurança Pública, Tribunal, Junta de Freguesia e Divisão de Águas e Saneamento desta
autarquia, ficará interdito o trânsito automóvel nesta Cidade, mais precisamente na Rua acima
mencionada, no dia 20 do mês corrente, entre as 09H00 e as 12H00.
Mais se comunica que, durante este período, os seis lugares de estacionamento localizados na Rua do
Ribeirinho (descida do Bar Matos)ficarão interditos ao estacionamento.
Por tal motivo apelamos aos senhores condutores que tenham uma conduta de especial atenção e
compreensão, pedindo desde já, desculpas pelos incómodos causados.
Para constar e devidos efeitos mandei passar o presente edital que ficará afixado nos lugares públicos
do costume.
Paços do Concelho de Santa Cruz, LB de novembro de 2020
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Vereador, no uso da nomeação que lhe advém do Despacho Ne 22I/2OL7 (Nomeação de Vereadores em Regime de Tempo lnteiro), de 23 de outubro

de 2017, publicitado pelo Edital ne L88/2Ot7, com os seguintes Pelouros: Urbanismo e Ordenamento do Território; Regeneração Urbana; Obras Públicas

Municipais; Rede Viária e Trânsito; Transportes Públicos e lnfraestruturas; Toponímia; lnformação, Geografia e Cadastro; Fiscalização Municipal, cuja
publicação teve lugar no Diário da República, 2.s série
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L0 de novembro de 2OU e no Jornal da Madeira de 12 de novembro, páginas 14 e 15.

